
VERKORTE INSTRUCTIES ZAALLEIDING MHCH

De zaalleiding heeft de leiding over het zaalblok en zorg voor een veilige omgeving in de
zaal, het op tijd starten en eindigen van de wedstrijd, correct verloop van de wedstrijd
en verwerken van de uitslag door de scheidsrechters.

ALGEMEEN
● Zaalleiding is ouder dan 18 jaar en bestaat bij voorkeur uit 2 personen

● Een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig

VOOR DE WEDSTRIJD
● Controleer speelvloer en kleedkamers op gebreken en indien er gebreken zijn deze

melden. Dit voorkomt dat MHCH aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken die al

aanwezig waren.

● Zie erop toe dat de balken goed worden neergelegd, doel op zijn plaats staat en

spelersbanken worden geplaatst. Teams en spelers zijn verplicht hierbij te helpen

● Sluit het scorebord aan

● Verantwoordelijk voor het op tijd beginnen en eindigen van de wedstrijden, dit om

uitloop te voorkomen (de zaalleiding is hier dus voor verantwoordelijk en niet de

scheidsrechters)

● Controleer of keepers geen metalen gespen op de legguards heeft, hiermee mag niet

gespeeld worden, deze mogen ook niet afgeplakt worden.

● De wedstrijdbal zit in de wedstrijdkoffer

● Neem contact op met scheidsrechters indien deze niet zijn komen opdagen

● Controleer of er niet meer dan 12 spelers deelnemen aan een wedstrijd (max. 6 op

de bank)

TIJDENS DE WEDSTRIJD
● Starten van de tijd middels het scorebord en bijhouden van de stand.

● Scheidsrechters herinneren na 15 minuten van helft te wisselen.

● Tijdens de wedstrijd wordt de tijd NOOIT stil gezet. Ook niet als scheidsrechters dit

vragen.

● Als een speler het veld wordt uitgestuurd houdt de zaalleiding de straftijd bij.
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TUSSEN 2 WEDSTRIJDEN IN EEN BLOK
● Tip: als er 10 minuten tussen de wedstrijden zit stel de klok dan in op 8 minuten

zodat je altijd op tijd begint.

NA DE WEDSTRIJD
● Vul de uitslag in op het wedstrijdschema, dat in de wedstrijdkoffer zit.

● Zorg dat scheidsrechters het wedstrijdformulier digitaal afronden VOORDAT ze de

zaal verlaten.

o Wedstrijd codes en scheidsrechters codes staan op het wedstrijdschema

● Inleveren van de wedstrijdbal.

SCOREBORD INSTRUCTIES
Het scorebord ligt in de grijze kast naast de
wedstrijdtafel.
Sluit de stroom en data kabel aan, het
scorebord gaat automatisch aan.

INSTELLEN TIJD
● Druk op KLOK

● Stel tijd in, bijvoorbeeld 3 0 0 0

● Druk op START

AANPASSEN SCORE
● Druk op SCORE THUIS of SCORE GAST (afhankelijk van het team dat scoort)

● Druk op + of – om de score aan te passen

Noodnummer “De Slag” bij technische storingen, Optisport: 06-29306555

Eerst hulp bij zaalhockey vragen MHC Hoevelaken:
Nathan van Dommele: 06-13627653, Klaas Waslander: 06-17738887

De ZAALLEIDING is EINDVERANTWOORDELIJK
voor het gehele zaalblok

Zonder ZAALLEIDING geen WEDSTRIJD!
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